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MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM  
Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim 
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ  

 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Opatření obecné povahy 
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

 
 Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, J. Masaryka 302, 258 14  Vlašim jako 
správní orgán příslušný dle ustanovení  § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu  na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon                   
o silničním provozu“), pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na 
základě žádosti  ve věci uzavírky silnice č. II/150 od křižovatky se silnicí č. II/128 v obci Čáslavsko ke 
křižovatce se silnicí č. III/01819 Štědrovice a ve smyslu ustanovení 171 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“správní řád“) a s odkazem na ustanovení § 77 
odst. 5 zákona    o silničním provozu místní úpravu provozu na pozemních komunikacích  

 
s t a n o v u j e 

podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu 
 

přechodnou úpravu provozu a užití zařízení pro provozní informace 
DZ č. IP 22 (Změna organizace dopravy „SILNICE II/128 A II/150 LUKAVEC - ČECHTICE UZAVŘENA“);  
DZ č. B1 (Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech) + DZ č. Z2 (Zábrana k ohrazení pracoviště);  

DZ č. E3a (vzdálenost); DZ č. S7 (Přerušované žluté světlo) 3x;  
dodatková tabulka č. E13  („MIMO VOZIDEL S POVOLENÍM STAVBY“);  

DZ č. B24b (Zákaz odbočování vlevo);  
DZ č. IP10a (Slepá pozemní komunikace); DZ č. IP10b (Návěst před slepou pozemní komunikací); 

DZ č. IS11b (Směrová tabule pro vyznačení objížďky „LUKAVEC“, „VOTICE“, „TÁBOR“, „ČÁSLAVSKO“); 
DZ IS11c (Směrová tabule pro vyznačení objížďky); DZ č. IS11a (Návěst před objížďkou). 

 
na silnicích č. II/112, č. II/150, č. II/127, č. III/1122, č. III/1272, č. III/1273, č. III/11224, č. 

III/01820 a č. III/11227, vše v územní působnosti ORP Vlašim. 
 
 

Celkový termín: 25.08.2022 – 24.09.2022  
 
  Etapa II a (viz příloha č. 1) 25.082022 – 31.08.2022 
  Etapa II b (viz příloha č. 2) 01.09.2022 – 24.09.2022 
 

Číslo spisu: 
znznznzn.:dddd     Město Vlašim 

2022/126  

Ze dne:  10.08.2022 

Dopravní značení MŠ, s.r.o. 
Hruškové Dvory 74 
586 01  Jihlava 

Naše značka: MUVL/ODSH/30485/2022-MaE 
Sp.zn.: ODSH/2018/2019-MaE Spisová zn. ODSH/6294/2022-MaE 

Oprávněná 
úřední osoba: Eva Matějková 

Tel.: +420313039331 

E-mail: eva.matejkova@mesto-vlasim.cz 

Datum: 12.08.2022 
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 Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada. 

Dopravní značení umístí (osoba zodpovědná za umístění, údržbu a demontáž dopravního značení. 
 
Provedení a umístění přechodné úpravy provozu: v souladu se zákonem o silničním provozu, 
vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, TP 65  
a ČSN 12899-1. 
 
Důvod stanovení přechodné úpravy provozu: provádění stavebních prací v rámci opravy vozovky pro 
realizaci I. etapy akce: „II/128, II/150 LUKAVEC – HR. KRAJE“. 

Odpovědná osoba:  Milan Šerý, tel.: 728 628 231. 

Důvod stanovení přechodné úpravy provozu: provádění stavebních prací v rámci stavby: „II/128, 
II/150 LUKAVEC – HR. KRAJE“. 

 
 

Podmínky opatření obecné povahy: 
1) Přechodná úprava provozu bude osazena pouze v případě, pokud dojde k provádění vlastních 

stavebních prací na realizaci  etapy akce: „II/128, II/150 LUKAVEC – HR. KRAJE“. 
 
2) Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zakryto, nikoliv 

přelepenou škrtací páskou.  
 
3) Jakmile pominou důvody osazení přechodné úpravy provozu, bude obnovena původní úprava 

provozu. 
 
4) Osoba zodpovědná za umístění, údržbu a demontáž DZ je povinna po celou dobu užití 

přechodného dopravního značení, zajistit okamžitou a nepřetržitou údržbu tohoto přechodného 
DZ tak, aby byla zajištěna jeho plná funkčnost. Přechodné dopravní značení musí být pravidelně 
kontrolováno. 

 
 

Odůvodnění: 
 

Dne 10.08.2022 obdržel Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, J. Masaryka 
302, 258 14  Vlašim, žádost společnosti Dopravní značení MŠ, s.r.o., IČ:  276 65 321, Hruškové Dvory 
74, 586 01  Jihlava,  o stanovení přechodného dopravního značení z důvodu provádění stavebních 
prací pro opravu povrchu vozovky v rámci stavební akce: „II/128, II/150 LUKAVEC – HR. KRAJE“ v  
navrhnutém celkovém termínu od 25.08.2022 do 24.09.2022 a to etapově. 

Odbor dopravy a silničního hospodářství neprojednal návrh přechodného dopravního značení, neboť 
správnímu orgánu byl již navrhovatelem předložen návrh s vyznačeným souhlasem dotčeného 
orgánu, kterým je Policie ČR KŘ DI Benešov, K Pazderně, 256 01  Benešov ze dne 10.08.2022. 
Projednání s orgánem Policie ČR vychází z ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu, kde je 
konkrétně uvedeno: příslušný správní orgán projedná návrh stanovení místní nebo přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích nebo užití zařízení pro provozní informace podle odstavce 
s dotčenými orgány. Dotčené orgány jsou jasně vymezeny ustanovením § 77 odst. 2 písm. b) zákona o 
silničním provozu: dotčenými orgány při stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích jsou policie, jde-li o silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace. 
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MěÚ Vlašim, odbor dopravy, návrhu vyhověl a stanovil přechodnou úpravu silničního provozu,  neboť 
shledal, že vzhledem k tomu, že při stavebních prací se bude pohybovat větší množství pracovníků a 
strojů, je nutné úplné uzavření silnice, aby se tak předešlo případným kolizím s běžným silničním 
provozem. Pracovní místa je nutné taktéž odpovídajícím způsobem označit.  Návrh na stanovení 
přechodné úpravy provozu odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost silničního provozu. 
 
K návrhu přechodného dopravního značení se Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní 
komunikaci ve věci umístění přechodného dopravního značení – světelné signály, příkazové a zákazové 
dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní 
značky ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na 
pozemních komunikacích – vydává se opatřením obecné povahy. Taková přechodná úprava provozu na 
pozemních komunikacích nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek (ustanovení § 
77 odst. 5 zákona o silničním provozu).  
 
Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, na základě výše uvedeného oznamuje 
veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích 
č. II/112, č. II/150, č. II/127, č. III/1122, č. III/1272, č. III/1273, č. III/11224, č. III/01820 a č. III/11227, 
vše v územní působnosti ORP Vlašim.  

 
Poučení: 

 
V souladu ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu, nelze proti opatření obecné povahy podat 
opravný prostředek.  
 
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti 5-tým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 
 
 
 
 
 
 
   
Eva Matějková 
oprávněná úřední osoba 
 

Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15-ti dnů   
a také zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 
Vyvěšeno dne: _________________     Sejmuto dne: ____________________ 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí. 
 
Obec Vracovice, Miřetice, Kuňovice, Borovnice, Čechtice, Načeradec a Pravonín je povinna v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 správního 
řádu písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů. Současně žádáme zaslat potvrzení   o vyvěšení na úřední 
desce příslušné obce. 
 
 
 

 
Příloha: dopravně inženýrské opatření – příloha č. 1 a příloha č. 2 
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Obdrží: 
MŠ, s.r.o., Hruškové Dvory 74, 586 01  Jihlava  
Krajská správa a údržba silnic SK, Zborovská 11, 150 21  Praha 5 
Krajské ředitelství policie ČR, KŘ DI Benešov, K Pazderně, 256 25  Benešov 
Městys Načeradec, Zámecké náměstí 152, Načeradec 
Obec Pravonín, Pravonín 156, 257 09  Pravonín 
Městys Čechtice, Nám Dr. Tyrše 56, 257 65  Čechtice 
Obec Borovnice, Borovnice 9, 257 65  Čechtice 
Obec Kuňovice, Kuňovice 7, 257 65  Čechtice 
Obec Miřetice, Miřetice 5, 257 65  Čechtice 
Obec Vracovice, Vracovice 31, 258 01  Vlašim 
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